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CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS
Edicte d’exposició pública de la matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2014
Una vegada elaborada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària la matrícula de l’Impost sobre activitats econòmiques de
l’exercici 2014 dels municipis que es relacionen a continuació, els
quals han delegat en el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès la gestió tributària de l’impost, a l’empara d’allò que disposen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 7.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
es posa en coneixement dels interessats que restaran a disposició
del públic en els respectius ajuntaments en el termini de 15 dies a
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
Recursos contra la matrícula: Contra els actes que conformen la matrícula es pot interposar recurs de reposició, de caràcter potestatiu,
davant de l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’Olot o reclamació econòmico - administrativa davant del Tribunal Econòmico - Administratiu Regional de Catalunya, ambdós en el termini de
quinze dies a comptar des de l’endemà de la finalització del període
d’exposició pública, i sense que es puguin simultanejar ambdós recursos.
La interposició del recurs de reposició o reclamació econòmico - administrativa contra els actes censals no suposarà la suspensió dels
actes de liquidació que se´n derivin, llevat que així ho acordi expressament l’òrgan administratiu o tribunal encarregat de resoldre
el recurs, de conformitat amb l’article 111 de la LRJ-PAC, de 26 de
novembre de 1992.
Comarca del Ripollès:
Campdevànol
Campelles
Camprodon
Gombrèn
Llanars
Les Llosses
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs

Comarca de la Cerdanya:
Alp
Bolvir
Das
Fontanals de Cerdanya
Ger
Guils de Cerdanya
Isòvol
Llívia
Meranges
Urús
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Comarca del Ripollès:
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Segúries
Setcases
Toses
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter

Ripoll, 27 de juny de 2014
Albert Puigvert i Tuneu
Director
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